
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności („Polityka prywatności”) LUNABEE LTD.

(zwana dalej: „Lunabee”) z siedzibą przy 45 Dawson Street, D02VP62 Dublin 2, IRL,

Company Number 642261.

Lunabee jako administrator danych osobowych użytkowników zaktualizował informacje o

sposobie, zakresie i celach dla jakich są gromadzone, przechowywane, przekazywane lub w

inny sposób wykorzystywane dane osobowe. Przedstawione zostały również prawa

użytkownika związane z powyższymi działaniami. W niniejszym oświadczeniu wskazujemy

odpowiednie standardy dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności, które są

zgodne z z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej:

„RODO”). Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności, to informacje o

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.

Zbieranie i przechowywanie danych osobowych

Korzystanie z Serwisu i dostępnych w jego ramach usług, w tym również kontaktowanie się z

Administratorem, niesie ze sobą wymóg przekazania danych osobowych. Dane osobowe,

które są gromadzone w związku rejestracją w Serwisie, udziałem w konkursie i wyłonięciem

zwycięsców to między innymi imię, nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail,

numer telefonu komórkowego.

Dane behawioralne dotyczące preferencji zakupowych oraz zainteresowań użytkownika,

zidentyfikowane na drodze prowadzonych ankietach konsumenckich lub zapisania się do

określonej subskrypcji zostaną zgromadzone oraz przechowane na potrzeby działań

marketingu bezpośredniego Lunabee oraz kontrahentów Lunabee.

Dane osobowe takie jak np. adres IP, nazwa domeny, data zapisania w Serwisie, typ czy też

inne dane przekazywane za pośrednictwem komputera mogą być pobierane automatycznie

podczas wizyty użytkownika w Serwisie.



Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane zebrane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu udziału użytkownika w

konkursach organizowanych przez Lunabee, przeprowadzenia losowania nagród, ustalenia

zwycięzcy, obsługi nagród i powiadomienia zwycięzcy o wygranej oraz przekazania nagrody.

Dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Lunabee, zaufanych

sponsorów i partnerów Lunabee dla celów marketingu bezpośredniego, a w szczególności

dla umożliwienia przesłania informacji handlowych dostosowanych do preferencji

użytkownika poprzez e-mail, pocztę, telefon lub sms. Pełną listę zaufanych sponsorów i

partnerów, z którymi obecnie współpracujemy, znajdziesz tutaj (podlinkować trzeba).

Jednocześnie pragniemy wskazać, że nie jesteśmy w stanie z przyczyn obiektywnych podać

wszystkich nazw zaufanych partnerów i sponsorów, z którymi będziemy współpracować w

przyszłości. Możliwe sektory, z których możesz spodziewać się reklamy, to handel detaliczny,

telekomunikacja, finanse, ubezpieczenia, podróże, wakacje, lifestyle, usługi prawne.

Podstawą prawną w/w działań jest zgoda marketingowa użytkownika udzielona podczas

rejestracji, która ma charakter odwoływalny.

Ujawnione przez użytkownika w wyniku subskrypcji czy też udzielenia konkretnych

odpowiedzi w ankietach preferencje zakupowe, przyzwyczajenia czy też stosunki rodzinne

mogą posłużyć do stworzenia profilu danego użytkownika. Uzyskane w ten sposób dane

mogą zostać wykorzystane przez Lunabee oraz kontrahentów Lunabee w celach marketingu

bezpośredniego.

Przekazanie i wykorzystanie danych osobowych użytkowników może nastąpić również w

przypadkach prawnego zobowiązania do ujawnienia tych danych przez Lunabee.

Miejsce i okres przechowywania danych osobowych

Dane przechowywane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże na mocy umów

zawartych pomiędzy Lunabee a kontrahentami Lunabee dopuszczalne jest przekazanie i

przechowywanie danych osobowych na terytorium państw należących do Europejskigo

Obszaru Gospodarczego (EOG) jak również na terytorium państw nienależących do EOG.

Należy przy tym zaznaczyć, że transfery danych we wszystkich wypadkach dokonywane są

zgodnie z obowiązującym prawem z zakresu ochrony danych i prywatności.



Dane użytkowników będą przechowywane przez Lunabee przez czas nieokreślony, chyba że

zostaną one usunięte lub zablokowane na skutek respektowania praw użytkownika

opisanych w punkcie PRAWA UŻYTKOWNIKA. Dla celów usprawiedliwionych prawnie

Lunabee zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych, w odniesieniu do

których została zgłoszona chęć wycofania zgód na ich przetwarzanie, tak długo jak istnieć

będzie podstawa prawna ich przetwarzania.

Ochrona Twoich danych osobowych

Lunabee podejmuje odpowiednie kroki mające na celu ochronę danych osobowych przed ich

modyfikacją, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem lub przejęciem lub

utratą, a także przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania

danych osobowych.

Lunabee stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności,

integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. Dokłada wszelkich

starań, aby zapewnić zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i

dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Regularnie testuje, mierzy i

oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić

bezpieczeństwo przetwarzania. Pomimo przedsięwziętych środków ostrożności Lunabee

pragnie podkreślić, że użytkownik w momencie rejestracji w serwisie bierze na siebie pełne

ryzyko związane z transferem swoich danych osobowych.

Prawa użytkownika

Zgodnie z RODO użytkownik w każdym momencie ma prawo do:

• uzyskania informacji na temat własnych danych osobowych, celu i sposobu ich

przetwarzania

• naniesienia zmian w obrębie własnych danych osobowych, o ile są one

nieprawidłowe

• ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania danych osobowych



• odwołania, ze skutkiem na przyszłość, wcześniej wyrażonych podczas rejestracji w

Serwisie zgody marketingowych na przetwarzanie własnych danych osobowych oraz

otrzymywania informacji marketingowych

• bycia zapomnianym - żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych

osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe

• prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych przekazanych Lunabee, w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie

oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora

• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

W celu realizacji jednego z powyższych punktów proszę wysłać maila na adres:

officelunabee@gmail.com

Pliki cookie

Serwis należący do Lunabee wykorzystuje pliki cookie, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne,

które są zapisywane na dysku twardym komputera, telefonie lub innym urządzeniu, z którego

uzyskujesz dostęp do witryny. Pliki cookies są zapisywane podczas przeglądania Serwisu i

umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika po ponownym połączeniu się ze stroną

internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookie zbierają dane dotyczące korzystania ze serwisu. Ich głównym celem jest

ułatwienie z jego korzystania. Pliki te są umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika

i mogą być wykorzystywane przez sponsorów i partnerów współpracujących z Lunabee. Nie

przechowują one informacji stanowiących dane osobowe użytkownika i nie są

wykorzystywane do ustalenia jego tożsamości. Warunkiem działania plików cookie jest

zgoda użytkownika wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej i

nieusuwanie ich z dysku. Użytkownik jednak może w każdej chwili odwołać lub zmienić

zakres uprzednio wyrażonej zgody na wykorzystanie plików cookie na stronie serwisu i

usunąć je z przeglądarki. Użytkownik może także w każdej chwili ograniczyć lub wyłączyć

pliki cookie w przeglądarce poprzez odpowiednie jej ustawienie. W takim przypadku

korzystanie ze serwisu może być jednak mniej skuteczne, może nie mieć dostępu do

pewnych treści lub być w stanie korzystać z niektórych funkcji serwisu, a w skrajnych

przypadkach prawidłowe wyświetlanie serwisu może być całkowicie zablokowane.
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Osoby niepełnoletnie

Niniejsza strona, w tym polityka ochrony danych i polityka prywatności oraz ogólne warunki

handlowe, nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich (tj. osób poniżej 18 roku życia).

Żadne dane osobowe osób niepełnoletnich nie są przez Lunabee świadomie zbierane,

wykorzystywane ani ujawniane.

Kontakt z nami

Kontakt z nami jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem poczty lub przez e-mail na

adres: officelunabee@gmail.com
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